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معنا كونوا 

عندما ألقى أمني عام اجلامعة العربية عمرو موسى كلمته في 
قمة ســـرت العربية الـ 22 طمأن القادة العرب الى انه لن يترشح 

لوالية رئاسية قادمة جلامعة الدول العربية. 
اجلامعة التـــي اختلف القادة العرب حولها فمنهم من دعا الى 
حلها واستبدالها باالحتاد العربي أسوة باالحتاد األوروبي ومنهم من 
رفض ان حتصر رئاستها بدولة املقر »أي مصر«.. وتعال دبرها.

ولكن واحلق يقال إن األمني العام الديبلوماسي البارز واحملنك 
عمرو موسى، والذي يتمتع بشعبية عريضة في الشارع العربي، 
دعا في قمة »سرت« األخيرة الى توسيع اجلوار العربي، واحلوار 
مع جيران العرب خاصة مع إيران وتركيا وتنقية األجواء إضافة 
إلى لفيف من الدول األخرى. ونحن بدورنا نأمل ان تلقى دعوته 
هذه صداها لـــدى القادة العرب، وأن تترجـــم على ارض الواقع 

فعليا وليس نظريا. 
واليوم مر على هذه الدعوة ما يقارب الشـــهر ونيف، دون ان 
جند موقفا وحراكا عربيا جديا. ونحن كإعالميني نتابع املستجدات 
املتالحقة على الســـاحة العربية، وجند ان الرد اإلسرائيلي جاء 
سريعا قبل الرد العربي ومتثل في »هجمة إسرائيلية شرسة »غير 
مسبوقة، تستهدف اإلنســـان العربي ومقدساته وأرضه وقبلها، 
العربي الفلسطيني الذي عانى ما عاناه من أسوأ استعمار عنصري 

لم يشهد التاريخ مثيال له. 
وأقصد األشـــمل والنوعي واألوســـع دوال كانت عبر التاريخ 
على تعايش دائم مع العرب، وفـــي تواصل حميم عبر التاريخ، 
ولها اختالطات ايجابية كثيرة في احلضارة العربية واإلسالمية، 
مثل تركيا وإيران، إضافة الى دول افريقية أخرى، ونحن بحق ما 
أحوجنا الى إحياء هذا اجلوار، ألننا نواجه كعرب ظروفا قاسية، 
وتسعى دول وتكتالت عاملية لالستفراد بنا كأمة ودولة إثر دولة، 
وتعمل على تكسير قوانا وحضارتنا وسلب أراضينا ومقدساتنا 

بل حتى لغتنا دون رحمة أو رأفة.
األمني العام وضع دعوته على الطاولة العربية، ومن املفترض 
ان تبحث القمة االستثنائية العربيةـ  في شهر سبتمبر القادمـ  في 
هذه القضية املهمة، وأال تترك هذه الدعوة دون عائلة عربية حتميها 
وكأنها في ميتم ولم جتد أبا يتبناها أو يدافع عنها. إذن فعلى قادتنا 
واملنطق يقول ويدعو الى تعميق هذا التواصل التاريخي وتعزيزه، 
مبا يكفل إقامة منظومة عربية ـ تركية ـ إيرانية ـ افريقية، تخدم 
القضايا العربية املصيريـــة وفي مقدمتها القدس، التي تتعرض 

اليوم الى هجمة شرسة أكثر من أي وقت مضى. 
واليوم نحن ندرك أهمية احلضور التركي في القضايا العربية، 
خاصة قضية فلسطني، وعلينا أال ننسى ملتقى دافوس االقتصادي 
وموقف رئيس مجلس الوزراء رجب طيب اردوغان من شيمون 
بيريز، وكذلك فيما يتعلـــق باملوقف اإليراني من قضية القدس، 
ودعم القضية الفلســـطينية، وهو ما يتطلب ان يستثمر العرب 
ذلك، وان يسعوا جاهدين الى تطوير هذه العالقات الى شراكات 

حقيقية. 
لذلك من الضروري النظر بجدية في دعوة األمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى، وعلى اللجنة املصغرة واملشكلة من سورية 
ومصر قطر وليبيا واليمن، التي من املفترض ان ترفع تصورات 
حول تفعيل العمل العربي الى القمة االستثنائية، ان تبحث قضية 
توسيع اجلوار العربي، وان تسعى هذه اللجنة ـ التي لم تعرف 
بعـــد آليات حتركها أو اجتماعاتها ـ الى طرح تصور عملي وجاد 
للبدء بخطوات فعلية نحو إقامة هذا اجلوار ودعمه، وان يحظى 

مبباركة عربية. 
حقيقة الوضع العربي اليوم ال نحسد عليه، وإذا ما استمررنا 
في ذلك فان املستقبل سيكون أكثر سوادا، واملخاطر التي حتدق 
بنا ســـتطبق على صدر العالم العربي إذا لم نســـع جاهدين الى 
عمل عربي موحد وجوار إقليمي يساندنا ويساند قضايانا ألننا 
جناور كيانا عنصريا يعمل جاهـــدا على اقتالع هويتنا وتراثنا 
ويســـرق أرضنا وحجرنا ويزّور التاريخ.. هل يتحقق شيء من 
هذا أم يغدو مصير هذه الدعوة كمصير مبادرة الســـالم العربية 

طيب اهلل ثراها؟
هدى العبود

أين أنتم يا عرب عدونا يسرق
 أرضنا وحجرنا ويزّور تاريخنا ؟!

عطري أصدر نظام الحوافز والمكافآت 
لشركات اإلنشاءات العامة 

كانت بيوتًا مهدمة وكلف ترميمها واستثمارها مليار ليرة 

افتتاح 11 فندقًا تراثيًا في دمشق القديمة دفعة واحدة 
املتزايد  في إطار االهتمــــام 
بدمشق القدمية وتراثها وأصالتها 
وإدراكا ألهميتها في جذب السياح 
مت االربعاء املاضي افتتاح 11 فندقا 
تراثيا دفعة واحدة مبناســــبة 
أعياد أبريل وبكلفة استثمارية 
جتاوزت املليار ليرة ســــورية 
حيث مت ترميم وتأهيل عدد من 
البيوت الدمشــــقية القدمية مع 
احملافظة على منطها وطرازها 

العمراني القدمي. 
ونقلت »ســــانا« عن د.سعد 
اهلل آغة القلعة وزير السياحة 
قوله للصحافيني إن عدد السياح 
القادمــــني إلــــى ســــورية خالل 
العام احلالي  مــــن  الربع األول 
ازداد بنســــبة 71% عــــن الربع 
األول من عام 2009 الفتا إلى أن 
سورية ستشهد افتتاح مشاريع 
استثمارية سياحية هامة خالل 

العام احلالي 
وبني الوزير أن مجموع األِسرة 
املوجودة في سورية جتاوز 50 
ألف ســــرير وأن 68 الف سرير 
قيد اإلنشاء كجزء من رفد تطور 
اخلدمات السياحية مضيفا أن 
السياحي  االستثمار في املجال 
يشهد إقباال جيدا وحقق نتائج 
طيبة على أرض الواقع ما حرض 
على اإلقبال السياحي الكبير الذي 

تشهده سورية. 
وأشــــار القلعة إلى أن هذه 
املنشآت تفســــح املجال ملاليني 
الناس والســــياح للتعرف على 
تــــراث وأصالة دمشــــق، مبينا 
أن تأهيل وترميم هذه البيوت 
التراثيــــة يتم بالتنســــيق مع 
محافظة دمشق ووفق مخطط 
توجيهي يهدف إلى اغناء املدينة 
القدمية واحملافظــــة على أهلها 

واسواقها ومنط عمارتها. 
بدوره قال املهندس فيصل 
جناتي مدير سياحة دمشق إن 
افتتاح 11 فندقا تراثيا يشــــكل 
خطوة هامة في طريق تطوير 
الواقع السياحي في سورية وهذا 
الذي تشــــهده  التطور  يعكس 
دمشق واملدن السورية األخرى 
الســــياحي  الواقع  على صعيد 
وبكل أشكاله من السياحة البيئية 

والدينية والثقافية.
وأكد جناتــــي وجود جلنة 
مختصة تضم أعضاء من وزارة 
الســــياحة واآلثــــار واألوقاف 
واجلمعيــــات األهلية تشــــرف 
على أعمــــال الترميــــم والبناء 
والترخيص في مدينة دمشــــق 
القدميــــة وفق خطة مرســــومة 
ومتكاملة حتافــــظ على هوية 
املدينــــة القدمية وتغنيها ببعد 
سياحي وحضاري جديد، مشيرا 
إلى أن دمشق اليوم تصنف من 
املدن السياحية األولى في العالم 
نتيجة ملــــا تتميز به من أصالة 

وتاريخ وحضور مميز.
من جانبه، قال املهندس أمجد 
الرز مدير مدينة دمشق القدمية 
إن جميع الفنادق التراثية التي 
مت ترميمها وتأهيلها كمنشآت 
سياحية وفنادق تراثية كانت 
عبارة عن بيوت مهدمة أو مهجورة 
متت إعادة بنائها وإحيائها على 
منط العمارة الدمشقية القدمية 
وذلك باســــتخدام مــــواد البناء 
الطراز  األصلية واحلفاظ على 
املعماري القــــدمي، الفتا إلى أن 
تأهيل البنية التحتية واحملافظة 
على هوية املدينة القدمية هي من 
األولويات التي تقوم بها مديرية 

مدينة دمشق القدمية.

وزارة الزراعة تطمئن: محصول القمح 
لم يتراجع واإلصابات تحت السيطرة

بروين إبراهيم 
أكد وزير الزراعة السوري عادل سفر أن وضع 
محصول القمح في سورية للموسم احلالي مطمئن، 
وأن األضرار التي داهمت مســـاحات منه بفعل 
الرطوبة الزائدة قد أخذت في االنحسار املتسارع 

وفق تقارير اللجنة الوطنية الزراعية. 
وأوضح سفر أن املؤشرات التقديرية األولية 
لإلنتاج املتوقع من محصول القمح لهذا املوسم 
والتي ستتراوح بني 4 و5 ماليني طن لم تتراجع، 
وان معظم املساحات املصابة باتت حتت السيطرة، 
وأن التقارير الواردة الى الوزارة بهذا الشأن تشير 

الى حتسن الوضع الراهن حملصول القمح. 
وذكر سفر أن بعض األشجار املثمرة تأثرت 
بالصقيع واألحوال اجلوية مؤخرا، موضحا أن 

الوزارة ستقدم بعد شهر تقريبا مؤشرات إنتاج 
سورية من القمح والذي يعتبر متميزا لغاية 
تاريخه.  بدورها أكدت مصادر في الوزارة أن 
اإلصابـــة مبرض صدأ القمح األصفر محدودة 
جدا ومحصورة في املنطقة الشمالية والوسطى 
والشرقية، وبلغت املساحات املصابة 158 ألف 
هكتار على القمح املروي و41 ألف هكتار على 
القمح البعلي وتشكل في مجملها نحو 8% من 
إجمالي املســـاحات املزروعة بالقمح والبالغة 
1.6 مليون هكتار. وبـــنّي مدير وقاية النبات 
في الوزارة أن التقارير الواردة من احملافظات 
أشارت إلى توقف نشاط املرض، بسبب ارتفاع 
درجـــات احلرارة ليال عن 13 درجة ونهارا 25 

درجة.

جهاد تركي 
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري 
قرارا يقضــــي باعتماد نظام احلوافز اإلنتاجية 
واملكافآت التشــــجيعية ليطبق على مؤسسات 
وشركات اإلنشــــاءات العامة اخلاضعة ألحكام 

املرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005.
ويستحق العاملون في املؤسسات والشركات 
املذكورة داخل سورية وخارجها حوافز اإلنتاج 
على النحو الذي يرتبط بإجناز وحدات اإلنتاج 
أو املشــــاريع لقاء زيادة أدائهــــم وإنتاجهم عن 
احلــــدود املعيارية املقررة على أســــاس وحدة 
اإلنتاج املعتبرة أساســــا لعملهم مع احملافظة 
على مســــتوى اجلودة وخفــــض التكلفة.   كما 
يستحق العاملون الذين يرتبط عملهم باإلنتاج 
على أساس القطعة الواحدة أو بالوحدة حوافز 
إنتاج على أساس نسبة إضافية من أجر القطعة 
أو الوحدة عن القطع أو الوحدات املنتجة زيادة 
عن احلدود املقررة مع احملافظة على مســــتوى 
اجلودة وخفض التكلفة، مبا فيه الذين يساهمون 
بشكل غير مباشر في خدمة اإلنتاج وال يقاس 
عملهم بوحدة عمل مباشرة وإمنا يعملون بإدارة 

اإلنتاج وباألعمال املساعدة في اإلنتاج باملشاريع 
واإلدارات. وأوضح القرار أنه يتم منح حوافز 
اإلنتاج بقرار من املدير العام للمؤسسة أو الشركة 
وفق األسس الواردة في هذا النظام ضمن حدود 
االعتمــــادات املرصدة لهــــذه الغاية في املوازنة 
التقديرية للمؤسسة أو الشركة ومبا ال يتجاوز 
اخلطة الســــنوية واملوازنة التقديرية.   وأشار 
القرار إلى احلوافز اإلنتاجية الفردية التي ترتبط 
بأداء وإنتاج العامل املباشر واحلوافز اجلماعية 
املرتبطــــة بأداء وإنتاج املجموعات على ان يتم 
صرفها على أســــاس شهري أو ربع سنوي مع 
مراعاة عدم اجلمع بني احلوافز الفردية واجلماعية 
للعامل الواحد عــــن العمل ذاته وللفطرة ذاتها 
واقتصار منح احلوافز اجلماعية لكل عامل على 

أيام عمله الفعلية.  
وخلص القرار إلى إقرار مجلس إدارة املؤسسة 
أو الشــــركة واملنعقد برئاسة الوزير املختص 
معايير ومعدالت األداء وحتديد األزمنة املعيارية 
واإلنتاج املعياري وحد األداء إضافة إلى الذين 
يستحقون مكافآت تشجيعية وجواز جمعها مع 

احلوافز االنتاجية.

بني عطر الياسمني الذي كان ومازال يعبق في البيوت الدمشقية 
والوردة اجلورية التي صدرتها سورية الى العالم، تزدهر تربية 
األزهار ونباتات الزينة بشـــكل مطرد لتصبح موردا اقتصاديا 

مهما بحد ذاتها. 
وقد تطورت هـــذه الزراعة بحيث بلغت درجة ابتكار أنواع 
وألوان جديدة تتيح التمتع باجلمال الطبيعي على مدار الفصول 

ال في الربيع فحسب. 
وبحسب تقرير لـ »ســـانا« فإن مشاتل سورية التي يقارب 
عددها نحو الـ 1500 مشتل، قد حتولت مراكز علمية منوذجية 
إلنبات مختلف أنواع الشـــتوالت من أزهـــار وورود ونباتات 
وغرسات مثمرة يتزايد الطلب عليها داخليا وخارجيا ويتضاعف 
استخدامها لتجميل الشوارع والساحات وتنسيق احلدائق العامة 

والنوافذ والشرفات مبا يكسر رتابة األبنية اإلسمنتية. 
ومن بني هذه املشاتل تبلغ حصة دمشق وريفها قرابة الـ 150 
مشتال حكوميا وخاصا في داريا والعدوي وطريق املطار، منها مت 
تأسيسه منذ مايزيد على خمسني عاما وبخبرات وذوق جمالي 
ورثـــه اآلباء لألبناء الذين دعم بعضهم هذه اخلبرات بدراســـة 

أكادميية للهندسة الزراعية وتنسيق احلدائق. 
وفي هذا االطار أشـــار زهير املعضماني صاحب أحد أعرق 
املشـــاتل في ريف دمشق إلى أن التباين البيئي في سورية زاد 
القدرة على إنتاج أكثر النباتات جماال والسيما منذ السبعينيات 
عندما أخذت احلكومة بتشجيع إنتاج نباتات الزينة لتفتح عام 
1990 الباب لتصدير هذه النباتات إلى الدول العربية والعاملية، 

بحسب سانا. 
وعرض املعضماني في مشتله الذي أسسه عام 1960 تشكيلة 
واسعة ألكثر من مئة نوع من النباتات والزهور والورود احلولية 
ودائمة التفتيح منها الوردة الدمشقية واخلبيزة والياسمني والفل 
والقرنفل والسلطاني واخلزامي واألليس وااللتميس واملانوليا 
واملجنونة اجلهنمية والتويا واملنتور والشاشـــات والنفنوف 
والهوا اخلشن واجلربيرا والروبيانو وفم السمكة والشمشير 
واملرجان والعطرة والروز ماري والورد العالي املســـتخدم في 
التطعيم إضافة إلى النباتات الورقية ونباتات الزينة والعشبيات 
والصباريات والنباتات الداخلية واحلراجيات الفتا إلى جتربته 

الرائدة في تطوير أشجار الســـايكس التابعة لفصيلة النخيل 
ونقل وزراعة االشـــجار املعمرة التي يصل عمرها إلى1500 عام 
وذلك بفضل القرار الذي أصدرته احلكومة قبل ســـنوات مبنع 
قطع هذه األشـــجار عند التوسع في البناء والسماح باقتالعها 

لزراعتها في املشاتل حفاظا عليها. 
ومن بني الشتول املثمرة التي ينتجها املشتل أسوة بالعديد 
من مشاتل دمشـــق وريفها التفاح والتوت واملشمش والدراق 
والعنب والعناب بينما يتركز إنتاج شتول احلمضيات في فرع 

املشتل في جبلة بالالذقية.
وأوضح املعضماني ان مشـــتله الذي ميتد على مساحة 50 
دومنا في حقول داريا يضم مهندسني ومتخصصني في العناية 
البيئية والطبية من تطعيم وتنظيف وتشذيب وتقليم وتعقيم 
ونقل وزرع لهذه االشجار املثمرة منها كالزيتون والنخيل والتني 
والتزيينية كالسرو والصنوبر والكينا اضافة الى وقاية جميع 
النباتات من االمراض باستخدام املبيدات احلشرية والفطرية. 
وعن جتربته الرائدة في التصدير الى خارج ســـورية، أكد 
املعضمانـــي ان الطلب يأتي من جميع الـــدول العربية تقريبا. 
لكن لصعوبات النقل يتم في الغالب تلبية طلبات دول اخلليج 
التي يفضل اهلها الزيتون واللوزيات والورد احملمدي السلطاني 
نظرا لتحمله العطش واحلر ولفوائده الصحية، هذا اضافة إلى 
تزايد هذا الطلب على شتول الفواكه السورية مبينا ان االجنحة 
السورية في معارض الورد العاملية متميزة دوما وتلقى اقباال 

ملحوظا وخصوصا من محبي النباتات العطرية. 
بدوره بني رئيس جلنة املشـــاتل اخلاصة في دمشق وريفها 
عبد املجيد احلليوا ان حجم انتاج املشاتل في احملافظتني يصل 
إلى نحو ثالثة ماليني زهرة في املوســـم أي مبا يزيد عن حاجة 
السوق احمللية ويزيد من اقبال املنتجني على التصدير وخصوصا 

الى دول اخلليج ودول اوروبا الشرقية.
وعدد احلليوا االنواع التي ينتجها مشتله من نباتات الظل 
املرغوبة إلضفـــاء احليوية في اركان البيوت واملكاتب ومنها 
الكاوشوك والڤيتونيا ووجه الثعلب واالجلونيما والتلفون 
بنوعيها العمودية واملعلقة والشمدوريا ونبتة راخي شعره، 
مشـــيرا إلى انها نباتات حتتاج إلى اضاءة شمسية صباحية 

وتربة رطبة دائما وتسميد دوري نظرا لصغر احليز الغذائي 
لديها. 

من جهته بني رئيس قسم التحريج في مديرية حراج دمشق 
املهندس ياســـر عز الدين ان املشـــاتل احلكوميـــة وعددها 46 
انتجت في املوســـم الزراعي املاضي 10.916 ماليني من الغراس 
احلراجية تنتج أكثر من 60 نوعا كالصنوبر والســـرو والكينا 
واللوز والكستناء يجري توزيعها على مواقع التحريج القدمية 
التي حتتاج لترقيع اضافة إلى مواقع التحريج اجلديدة واملواقع 

احلكومية وكذلك تلبية طلبات الزبائن العاديني. 
ولفت عز الدين إلى ان اسعار الغراس من مختلف االنواع تتراوح 

بني 10 ليرات سورية للكيس الصغير و75 ليرة للكبير. 
ويقدر انتاج سورية سنويا من االزهار املقطوفة بقرابة 20 

الف طن ما قيمته نحو 2.4 مليار ليرة. 
وأشار رئيس منتجي النباتات واالزهار في سورية وعضو 
اللجنة الدائمة ملعرض الزهور الدولي أحمد الشبعاني، إلى ان 
انتشار ثقافة الزهور بني السوريني عائد النخفاض تكلفتها ما 
جعلهـــا تصبح البديل املفضل عن انواع عديدة من الهدايا التي 
يتبادلها الناس في املناسبات، اضافة إلى ان انحسار بناء املنازل 
على طراز البيت املفتوح الذي يتميز بأرض الديار جعل الناس 
تعتمد بشكل متضاعف على االصص والنباتات املتسلقة ضمن 

حيز صغير في النافذة او الشرفة. 
وبني الشـــبعاني انه اذا مت احصاء عدد االزهار التي ينتجها 
البيت البالستيكي الواحد ســـنويا نحو 100 الف زهرة واعداد 
البيوت البالستيكية في سورية 2000 بيت ومع االخذ باالعتبار 
ان هناك مواسم خيرة واخرى رديئة وازهارا تنمو خارج البيوت 
البالستيكية يصبح لدينا في احملصلة مليار زهرة باحلد االدنى 
هو انتاج سورية من ازهار القطف سنويا موزعة على 20 نوعا 

من االزهار. 
ولفت الشبعاني إلى ان تطور انتاج الزهور في سورية جعلها 
حتصل هذا العام عى اجلائزة االولى في مهرجان بغداد الدولي 
للزهور مضيفا ان هذه الزراعة التزال رغم التطور بحاجة الى 
مزيد من التنظيم ورفع شعار أغلى من الذهب وابقى من النفط 

ووضع رزنامة زمنية لالنتاج.

مرسال المراسيل

السابع عشر من نيسان )ابريل( 
من كل عام هو يــــوم عظيم على 
قلب كل مواطن ســــوري انه عيد 
اجلالء وعرس الوطن العزيز من 
احملتل الفرنسي، وهو ذكرى لرجال 
عاهدوا اهلل والوطن على حتريره 
من الغــــزاة، قال اهلل تعالى: )وال 
حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهلل 
امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون( 

ڈ.
نعــــم، انهــــم رجال ســــورية 
املخلصني، قدموا ارواحهم للوطن 
ولتراب الوطن فألف حتية اجالل 
واقدار لهؤالء الشهداء وألف حتية 
لكل مجاهد دافع عن تراب الوطن 
ومازال على قيد احلياة، نعم انه 
الرابع والستون يصادق هذا العام 
هو يوم اجلــــالء، فألف حتية الى 
صانعي اجلالء ونعاهد اهلل والوطن 
الرئيس  الســــيد  الوطــــن  وقائد 
بشار االسد على ان نكون اجلنود 
االوفياء املخلصني واملدافعني عن 
تراب الوطن من كل طامع وحاسد، 
وستبقى سورية حرة ابية مرفوعة 
الرأس بأبطالها السابقني وابنائها 
املخلصني املدافعني عن ترابها في كل 
وقت وزمان، حتية لشهداء الوطن 
اجمعني، وحتية لرجال ســــورية 
املدافعني عن ترابها، وحتية لقائدها 
وحامي حماها السيد الرئيس بشار 
االســــد، وحتية للشعب املناضل 
شــــعب ســــورية االبي، وكل عام 
وســــورية بألف خير، وعاشــــت 

حرة أبية.
المغترب
حسين مطر الحمد

عيد الجالء عرس 
الوطن المجيد

قيمتها قرابة 2.4 مليار ليرة تنتجها 
1500 مشتل متوزعة على أنحاء القطر 

مليار زهرة سورية تعبق سنويًا في الخليج وأوروبا 

أعلنت مؤسسة الطيران العربية السورية عن 
بدء تشغيل طائرتيها احلديثتني من طراز اي تي أر 
72 اللتني تسلمتهما قبل أيام من اجلانب الفرنسي 
وذلك علـــى عدد من اخلطوط الداخلية واحملطات 
اإلقليمية القريبة.  وبينت املؤسسة أنها ستسير 
رحـــالت طائرتيها احلديثتني إلى كل من القاهرة، 
الرنكا، حلب، الالذقية، دير الزور، القامشلي، وأن 

الطائرة أي تي ار 72 مجهزة بنظام ترفيهي وحتوي 
12 مقعدا من درجة رجال األعمال و54 من الدرجة 
السياحية وتتمتع بسجل أمان عال من خالل التقنيات 
واألجهزة املالحية املتطورة املزودة بها.  يذكر أن 
املؤسسة تعمل حاليا على تعمير طائرتي بوينغ 
وست طائرات من طراز ايرباص إضافة إلى متابعتها 

موضوع عقد استئجار الطائرات بقصد الشراء.

»السورية« ترفد أسطولها بطائرتين على الخطوط المحلية واإلقليمية 


